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Η διατροφή του πλανήτη
Πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, ο Αµερικανός Paul Ehrlich, από τους
πρωτοπόρους της παγκόσµιας κινητοποίησης για το περιβάλλον,
προειδοποιούσε ότι ο πλανήτης µας ήταν στα πρόθυρα «απίστευτα µεγάλης
πείνας». Ο πληθυσµός αριθµούσε τότε 3,5 δισεκατοµµύρια, αριθµός οριακός
κατά τον Ehrlich. «Είναι πρακτικά αδύνατο να χορτάσουν έξι δισεκατοµµύρια
άνθρωποι», έγραφε το 1976.
Υπολογίζεται ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός θα φτάσει τα έξι
δισεκατοµµύρια τον επόµενο χρόνο. Ωστόσο οι άνθρωποι σε γενικές γραµµές
τρέφονται καλύτερα παρά ποτέ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ηνωµένων
Εθνών, πριν τριάντα περίπου χρόνια η παραγωγή τροφίµων στον κόσµο
αντιστοιχούσε σε 2.360 θερµίδες κατά κεφαλήν ηµερησίως, ενώ σήµερα
αντιπροσωπεύει 2.740 θερµίδες. Οι ηµερήσιες θερµίδες θα συνεχίσουν να
αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθυσµό τουλάχιστον ως το 2010, σύµφωνα
µε τις αισιόδοξες προβλέψεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Η αλµατώδης αύξηση του πληθυσµού το δεύτερο ήµισυ του αιώνα µας,
ώθησε στα ύψη τη συνολική ζήτηση τροφίµων. Παρ' όλα αυτά η προσφορά
αυξήθηκε ακόµα περισσότερο, ενώ η τιµή του σιταριού, σε σταθερά δολάρια,
έπεσε κατά 61 τοις εκατό και η τιµή του καλαµποκιού κατά 58 τοις εκατό.
Η ικανότητα να παράγουµε ολοένα περισσότερη τροφή κάθε χρόνο
οφείλεται σε ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα στην ιστορία του
ανθρώπου: την ανακάλυψη της γεωργίας.
Τα πρώτα εκατό χιλιάδες χρόνια από την εµφάνιση του νεότερου
ανθρώπου, οι πρόγονοί µας έτρωγαν καρπούς που συνέλεγαν στη φύση και
ζώα που κατάφερναν να σκοτώσουν. Όµως γύρω στο 8000 π.Χ., ο νεολιθικός
άνθρωπος και σύµφωνα µε κάποιους ειδικούς πιο συγκεκριµένα η νεολιθική
γυναίκα, άρχισε να καλλιεργεί τη γη. Οι γυναίκες ανακάλυψαν ότι, αν
σκόρπιζαν σπόρους στο χώµα, µετά από µερικούς µήνες αυτοί φύτρωναν.
Η γεωργική επανάσταση επέφερε µια βασική αλλαγή: ο δείκτης
γεννητικότητας του ανθρώπου έφτασε και ξεπέρασε το δείκτη θνησιµότητας,
και ο πληθυσµός του πλανήτη άρχισε να αυξάνεται σταθερά. Η γεωργία έγινε
η κυρίαρχη ανθρώπινη απασχόληση - ακόµα και σήµερα απασχολεί σχεδόν
πενήντα τοις εκατό του παγκόσµιου εργατικού δυναµικού.
Η βιοµηχανική επανάσταση επέτρεψε σε κάθε γεωργό να καλλιεργεί
περισσότερη γη. Αυτό όµως είχε ως ανεπιθύµητο αποτέλεσµα την όλο και
µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και την επιδείνωση της ατµοσφαιρικής
µόλυνσης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας '60, η χηµική γεωργία καθώς και τα
υβρίδια αύξησαν πολύ την παραγωγή ανά στρέµµα, αλλά και τα τοξικά
κατάλοιπα αυξήθηκαν κατακόρυφα. Παρά τις καινοτοµίες, και πολύ συχνά
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εξαιτίας τους, η υποβάθµιση του εδάφους και η µόλυνση των υδάτων
απειλούν τη γεωργική παραγωγή σε πλανητική κλίµακα.
Ταυτόχρονα, η εφαρµογή νέων µεθόδων στη γεωργία διατήρησε την
παραγωγή τροφίµων σε αρκετά υψηλά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνεται στην
αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση. Η δύναµη της καινοτοµίας υπερκέρασε αυτό
που ο Malthus είχε αποκαλέσει "πληθυσµιακή πίεση". Σήµερα η Γη παράγει
αρκετά τρόφιµα για όλους. Και όµως, εκατοντάδες εκατοµµύρια άνθρωποι δεν
µπορούν να εξασφαλίσουν το ζωτικό ελάχιστο των 2.200 θερµίδων
ηµερησίως. Περίπου είκοσι τοις εκατό του πληθυσµού στις υπό ανάπτυξη
χώρες υποφέρει από χρόνιο υποσιτισµό. Πριν τριάντα χρόνια το ποσοστό
ήταν διπλάσιο. Με άλλα λόγια προοδεύουµε. Γιατί όµως να µένει πεινασµένος
έστω και ένας άνθρωπος στον πλανήτη;
Το πρόβληµα δεν έγκειται τόσο στην παραγωγή όσο στη διανοµή.
Σήµερα η διατροφή είναι ανεξάρτητη από την τοπική παραγωγή τροφίµων.
Μερικοί από τους καλύτερα τρεφόµενους λαούς στον κόσµο έχουν την τύχη
να ζουν σε χώρες όπως η Ιαπωνία όπου δεν χρειάζεται να παράγουν οι ίδιοι
την τροφή τους. Άλλοι λαοί πεινούν, αν και ζουν σε καταπράσινα εδάφη µε
συχνές βροχοπτώσεις. Ο κύριος λόγος γι' αυτή τη διαφορά είναι η πολιτική. Οι
περισσότερες χώρες διαθέτουν την πολιτική βούληση να εξασφαλίσουν στον
λαό τους αξιοπρεπή διατροφή, άλλες όµως όχι.
(Από το περιοδικό National Geographic)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
1. Πώς επέδρασε η γεωργική επανάσταση στον πληθυσµό του πλανήτη
σύµφωνα µε το κείµενο;
Μονάδες 10
2. "Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν την πολιτική βούληση να εξασφαλίσουν
στον λαό τους αξιοπρεπή διατροφή, άλλες όµως όχι". Να σχολιάσετε αυτή την
άποψη σε µια παράγραφο.
Μονάδες 10
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
1.α. Ποιο τρόπο πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στη δεύτερη
παράγραφο του κειµένου: "Υπολογίζεται ... εθνών";
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
β. Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειµένου: "Το
πρόβληµα ... άλλες όµως όχι";
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
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2.α. Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
κινητοποίησης, προβλέψεις, επιτεύγµατα, συνέλεγαν, πλανητική.
Μονάδες 5
β. Να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω λέξεων:
σηµαντικότερα, συχνά, υψηλά, ανθρώπινη, αξιοπρεπή.
Μονάδες 5
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ'
1. Να αποδώσετε την περίληψη του παραπάνω κειµένου, χωρίς δικά σας
σχόλια, σε 100 περίπου λέξεις.
Μονάδες 20
2. Στο κείµενο αναφέρεται ότι η διατροφή του ανθρώπου έχει βελτιωθεί
ποσοτικά. Όµως η ποσοτική αυτή βελτίωση δε συµβαδίζει µε την ποιότητα της
διατροφή µας.
•

Για ποιους λόγους οι άνθρωποι οδηγούνται σε µη ποιοτικές διατροφικές
συνήθειες;

•

Πώς θα µπορούσαν να γίνουν ποιοτικότερες οι διατροφικές µας επιλογές;

Να καταθέσετε τις απόψεις σας για τα παραπάνω σε ένα άρθρο το οποίο θα
δηµοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας (450 - 500 λέξεις).
Μονάδες 40
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
1. Η γεωργική επανάσταση επέδρασε καταλυτικά στη διαµόρφωση νέων
δεδοµένων και συνθηκών ζωής. Συγκεκριµένα, διευρύνθηκε η δυνατότητα των
ανθρώπων να εξασφαλίζουν την τροφή τους, γεγονός που συνέβαλε
αποφασιστικά στην αύξηση του µέσου όρου ζωής.
Πλέον ο δείκτης γεννητικότητας ξεπέρασε κατά πολύ το δείκτη θνησιµότητας,
εφόσον οι άνθρωποι είναι όχι µόνο σε θέση να επιβιώνουν µετά τη γέννησή
τους διατρεφόµενοι σωστά και µε επαρκή αριθµό θερµίδων τη µέρα, αλλά και
είναι σε θέση να αναπαράγονται, εφόσον η διατροφή επηρεάζει τη δυνατότητα
σύλληψης. Τέλος, η γεωργία, ως αποφασιστικός παράγοντας διεύρυνσης του
µέσου όρου ζωής του πληθυσµού, αποτέλεσε κύριο τοµέα απασχόλησης,
συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του πενήντα τοις εκατό του παγκόσµιου
εργατικού δυναµικού.
2. Πολλές χώρες έχουν κυβερνήσεις που φροντίζουν για τη δίκαιη κατανοµή
των εσόδων του κράτους, µε αποτέλεσµα όλοι οι κάτοικοι να έχουν µια
αξιοπρεπή διατροφή. Αυτό το καταφέρνουν χάρη στη θέληση, τη
µεθοδικότητα και την οργανωτικότητα που τις διακρίνει. Άλλες κυβερνήσεις
όµως (κυρίως του τρίτου κόσµου) δεν µπορούν να το καταφέρουν, γιατί δεν
διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Εξαιτίας τους ο πλούτος των χωρών
τους κατανέµεται παντελώς άνισα, µε αποτέλεσµα µεγάλο µέρος του
πληθυσµού να λιµοκτονεί. Βέβαια, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας το γεγονός
ότι πολλές κυβερνήσεις χωρών του τρίτου κόσµου δεν µπορούν να
µεριµνήσουν για µια αξιοπρεπή διατροφή του πληθυσµού, γιατί είναι
οικονοµικά εξαρτηµένες από ισχυρές χώρες, οι οποίες δεσµεύουν τις κύριες
πηγές εσόδων τους.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
1.α. Ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου χρησιµοποιεί
επίκληση στη λογική, προβαίνοντας σε χρήση τεκµηρίων. Συγκεκριµένα, η
παράθεση των στοιχείων των Ηνωµένων Εθνών αναφορικά µε τον αριθµό
θερµίδων που αντιστοιχούσε άλλοτε σε κάθε άνθρωπο ανά τον κόσµο και τον
αριθµό που αντιστοιχεί σήµερα, καθώς και η πρόβλεψη τους ότι ο αριθµός
αυτός επίκειται να αυξηθεί, αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία που
επιβεβαιώνουν τη θέση ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός σε γενικές γραµµές
τρέφεται καλύτερα σε σχέση µε τα παρελθόντα έτη.
1.β. Η τελευταία παράγραφος του κειµένου αναπτύσσεται µε συνδυασµό
µεθόδων. Ειδικότερα, το πέρασµα από τη θεµατική πρόταση στις
λεπτοµέρειες της παραγράφου γίνεται µε τη µέθοδο της αιτιολόγησης.
Επεξηγεί δηλαδή ο συγγραφέας, γιατί το πρόβληµα της διατροφής σήµερα
αφορά στη διανοµή και όχι στην παραγωγή των τροφίµων. Για την
τεκµηρίωση της θέσης του µάλιστα χρησιµοποιεί και ένα παράδειγµα (Μερικοί
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... οι ίδιοι την τροφή τους.). Εν συνεχεία, συγκρίνει τους καλύτερα
διατρεφόµενους λαούς µε άλλους λαούς που πεινούν (σύγκριση - αντίθεση)
και αποδίδει ως αιτία αυτής της διαφοράς την πολιτική.
(Αίτιο - αποτέλεσµα: αιτία: η πολιτική που ακολουθούν οι λαοί,
αποτέλεσµα: η διαφορά στη διατροφή ανάµεσα στους λαούς.)
(Ο κύριος λόγος ... άλλες όµως όχι.)
Συµπερασµατικά, γίνεται χρήση της αιτιολόγησης, των παραδειγµάτων, της
σύγκρισης - αντίθεσης και του αιτίου - αποτελέσµατος.
2.α.
κινητοποίησης:
προβλέψεις:
επιτεύγµατα:
συνέλεγαν:
πλανητική:

ενεργοποίησης, δραστηριοποίησης
προγνώσεις
κατακτήσεις
συγκέντρωναν, µάζευαν
παγκόσµια

2.β.
Θ
σηµαντικά
συχνά
υψηλά
ανθρώπινη
αξιοπρεπή

Σ
σηµαντικότερα
συχνότερα
υψηλότερα
πιο ανθρώπινη
αξιοπρεπέστερη

Υ
σηµαντικότατα
συχνότατα
υψηλότατα
(η πιο ανθρώπινη)
αξιοπρεπέστατη

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
1. Περίληψη κειµένου
Θέµα του κειµένου αποτελεί η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των
ανθρώπων. Αρχικά, ο συγγραφέας καταρρίπτει την πρόβλεψη ενός
Αµερικανού, αποδεικνύοντας ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός τρέφεται καλύτερα
από ποτέ. Επισηµαίνει ακόµη ότι όχι µόνο αυξήθηκε η ζήτηση των τροφίµων
αλλά και η προσφορά τους, αποτέλεσµα της γεωργίας. Με την ανακάλυψή της
συντελέστηκε η γεωργική επανάσταση που συνέβαλε στην αύξηση του
παγκόσµιου πληθυσµού και η πρόοδός της, κατά τη βιοµηχανική και
επιστηµονική επανάσταση, οδήγησε στην παραγωγή επαρκών αγαθών µε
τίµηµα όµως την περιβαλλοντική υποβάθµιση. Τέλος, διαπιστώνει ότι πολλοί
άνθρωποι εξακολουθούν να υποσιτίζονται λόγω της άνισης διανοµής
τροφίµων ανά τον κόσµο, απόρροια της ανικανότητας των κυβερνήσεων.
2.
• Ανταπόκριση στο ζητούµενο επικοινωνιακό πλαίσιο µε τη χρήση τίτλου,
εφόσον πρόκειται για άρθρο.
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Ζητούµενο α΄
•

οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής απαιτούν την παρασκευή γρήγορου φαγητού, του
λεγόµενου "Fast Food", το οποίο δε χαρακτηρίζεται για την καλή ποιότητά
του.

•

κατανάλωση κατεψυγµένων, προπαρασκευασµένων τροφών που χάνουν
τη διατροφική τους αξία, λόγω των συντηρητικών που εµπεριέχουν, για
την αύξηση της διάρκειάς τους.

•

η ανάγκη για αύξηση της ποσότητας των τροφίµων, λόγω της αύξησης του
παγκόσµιου πληθυσµού, οδηγεί στη χρήση φυτοφαρµάκων και χηµικών
που καθιστούν επικίνδυνα και συχνά ακατάλληλα τα τρόφιµα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

•

οι µη ποιοτικές διατροφικές επιλογές τις περισσότερες φορές
παρουσιάζονται ελκυστικότερα από τα Μ.Μ.Ε., µε σκοπό την αύξηση των
κερδών των επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία
τροφίµων.

•

η παρασκευή µη ποιοτικών τροφίµων έχει χαµηλότερο κόστος από αυτή
των αντίστοιχων ποιοτικών.

•

η ενίσχυση του καταναλωτισµού ωθεί στην κατανάλωση µη ποιοτικών
τροφίµων που παρουσιάζονται ως σύγχρονες προτάσεις διατροφής.

•

η ξενοµανία που καθιστά "ανάγκη" την κατανάλωση του ξενόφερτου "fast
food".

•

η έλλειψη διατροφικής αγωγής και ενηµέρωσης.

Ζητούµενο β΄
• Απαραίτητη αγωγή και ενηµέρωση από όλους τους φορείς αγωγής
(οικογένεια, σχολείο, Μ. Μ. Ε., επιστήµονες, πνευµατικοί άνθρωποι)
• Συνειδητοποίηση της αξίας της υγιεινής διατροφής και της σηµασίας της για
τη διασφάλιση της υγείας του ανθρώπου. (Καθιέρωση του ρητού: "είµαστε ό,τι
τρώµε").
• Επισταµένοι και συστηµατικοί κρατικοί έλεγχοι µε σκοπό να εντοπιστούν και
να αποσυρθούν από την αγορά ακατάλληλα, µη ποιοτικά τρόφιµα.
• Εκπόνηση εκστρατειών από µαθητικούς συλλόγους και οργανώσεις
πληροφόρησης της κοινής γνώµης αναφορικά µε τα επιβλαβή για την υγεία
των ανθρώπων αποτελέσµατα της λήψης µη ποιοτικών τροφίµων
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• Απαγόρευση της προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων ακατάλληλων
τροφίµων και ταχυφαγείων κατά τις ώρες υψηλής τηλεθέασης.
• Eπιβολή αυστηρότατων κυρώσεων στους υπεύθυνους που προωθούν στην
αγορά αλλοιωµένα και µη ποιοτικά τρόφιµα, ακατάλληλα για τους
καταναλωτές.
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